
Temat na czasie

Jerzy Sawczuk, przewodniczący 
ZZG w Polsce KWK Jankowice, 
kandydat do rady pracowników 
Kompanii Węglowej: 
Sytuacja w górnictwie 
jest ciężka. Jednak  
nawet w tak ciężkiej 
sytuacji można szukać 
rozwiązań.
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Podpisanie 
ostatecznej umowy 
sprzedaży kopalń 
Bobrek i Piekary
Kompania Węglowa.
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Stawką jest 
przyszłość górnictwa 
oraz utrzymanie 
kilkudziesięciu 
tysięcy miejsc pracy
Rozmowa z Wojciechem 
Kowalczykiem, pełnomocnikiem 
rządu do spraw restrukturyzacji 
górnictwa węgla kamiennego.

strona 5

Konferencjami nie 
naprawimy branży
Czy ktoś analizo-
wał, w jakim stop-
niu strata polskiego 
górnictwa jest efek-
tem bardzo trudne-
go rynku, a w jakim 
braku umiejętności 
i chęci dostosowania 
się do niego? – pyta 
Maksymilian Klank, wiceprezes 
FASING SA, były prezes KW.

strona 7

Wyjątkowa ścieżka 
dendrologiczna 
w Parku Śląskim
Edukacyjny spacer. 

strona 8

Suzuki przebiło trzy 
miliony
Informacje motoryzacyjne. 

strona 9

Tramwajem przez 
Lizbonę
Podróże marzeń.

strona 10

Bogdanka ma 32,7 mln złotych zysku netto. JSW niecałe 200 mln złotych straty. Kompania Węglowa 
chwali się wynikiem EBITDA (zysk przedsiębiorstwa przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych 

kredytów, podatków oraz amortyzacji) 114,7 mln złotych. Krzysztof Sędzikowski, prezes KW, 
zapowiada: – Będziemy bardzo przyjaźni wobec klientów i agresywni wobec konkurencji. Nierentowne 

ściany do zamknięcia.
więcej na s. 6

informacje ze spółek.  Tylko Bogdanka ma zysk netto
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Udzielmy sobie 
kredytu zaufania
D ziwię się, kiedy słyszę pytanie o to, czy związki 

zawodowe będą rozmawiać z zarządem JSW. 
Zawsze odpowiadam, że jeżeli chcemy przetrwać, 
musimy rozmawiać. Nie chcę wdawać się w rozważania 
o przeszłości, bo na nią nie mamy już wpływu. Jako firma 
znaleźliśmy się w sytuacji pacjenta, który ma do wyboru 
– albo kuracja, albo pogłębianie choroby. Jeżeli wspólnie 
nie ustalimy sposobu wyjścia z trudnej sytuacji, nikt 
nam nie pomoże. Przekonaliśmy się o tym wielokrotnie. 
Wiele razy mieliśmy także okazję zauważyć, jak liczny 
jest fanklub tych, którzy darzą JSW czystą i altruistyczną 
zawiścią.

N ie należę do grona osób, które rzucają obietnicami, 
snują wizje sukcesów albo porażek. Nie mam 

daru straszenia. Lata pracy pod ziemią nauczyły mnie 
przywiązania do konkretów. Dla mnie albo coś jest, albo 
czegoś nie ma. Jest kryzys. To fakt, z którym chyba nikt nie 
polemizuje. Na szczęście nie ma sytuacji beznadziejnej. 
Tak twierdzi Edward Szlęk, nowy prezes JSW SA, który już 
spotkał się z dziennikarzami i ze związkami zawodowymi. 
Na obu spotkaniach zapewnił, że jest otwarty na dialog. 
Mówił także o tym, że trzeba przystosować się do nowej 
sytuacji na rynku węgla koksowego.

P rzystosowaniem do nowej sytuacji na rynku 
węgla ma być inwestowanie w węgiel koksowy. 

– Węgiel energetyczny nie daje nadziei na utrzymanie 
JSW. Występuje jego nadprodukcja i dlatego trzeba 
skoncentrować się na węglu koksowym. Zasoby w polu 
Bzie-Dębina są wielką nadzieją dla JSW – informował 
prezes Szlęk.

P rezes JSW przedstawił także swoje stanowisko 
na temat współpracy ze związkami. Dziennikarzom 

wprost, a związkom zawodowym chyba w łagodniejszej 
formie. Zapowiedział, że chce rozmawiać na temat 
zakładowego układu zbiorowego pracy, który 
będzie nowoczesny. Co oznacza nowoczesny układ? 
Ma być elastyczny i dostosowany do dzisiejszych 
realiów. Obowiązujący jest uważany za archaiczny. 
– JSW potrzebuje układu, który będzie motywował 
pracowników do osiągania lepszych wyników – 
powiedział prezes Szlęk. Trudno mi odnieść się do tej 
zapowiedzi, ponieważ nie znam konkretów. Ogólnie 
żyjemy w dziwnym czasie. Wybory gonią wybory i dlatego 
wszyscy porozumiewają się półsłówkami. Rozumiem 
prezesa, który objął gorący fotel i musi najpierw wyciszyć 
nastroje w spółce, aby napięcia i animozje nie przysłaniały 
głównego problemu – jak ratować firmę.

Z arząd chce na przykład w ciągu bodajże dwóch 
lat zwiększyć wydajność o ok. 50 proc. i zbić 

koszty wydobycia o ponad 20 proc. Daj Boże, aby tak 
się stało. Niech Opatrzność sprawi, żebyśmy na ten 
temat dyskutowali spokojnie i używali racjonalnych 
argumentów. Czy tak będzie? Z niepokojem obserwuję 
aktywność części mniejszych związków, które chciałyby 
medialnie zaistnieć. Odradzam prowadzenie polityki pod 
media, bo JSW nie bierze udziału w konkursie audiotele.

P rzed nami wszystkimi, a nie tylko przed prezesem, 
bardzo trudne zadanie. Do tej pory byliśmy 

prymusami wśród firm górniczych. Spadek cen węgla 
koksowego wpędził nas w tarapaty. Jesteśmy na giełdzie 
i państwo nam nie pomoże, chociaż ma większość 
udziałów. Dlatego apeluję, abyśmy wszyscy udzielili sobie 
kredytu zaufania. Potrzebujemy go, bo kiedy piszę ten 
tekst, nasza firma na giełdzie jest warta niewiele więcej 
niż 10 proc. w porównaniu z pierwszym notowaniem. l

Diagnozy już były. Czas na leczenie. Dwaj najważniejsi 
kandydaci w wyborach prezydenckich są zaskoczeni, 
bo Paweł Kukiz zdobył co piąty głos wyborczy. Ko-
mentatorzy polityczni tłumaczą to tak, jakby uważali, 
że do urn poszła zgraja krnąbrnych gimnazjalistów, 
a nie grupa najbardziej odpowiedzialnych obywa-
teli, bo tylko tacy biorą udział w wyborach i są coraz 
mniej liczni. Zaskoczenie czołowych polityków i pu-
blicystów wynika z tego, że oni nawzajem żywią się 
swoimi wypowiedziami. Stworzyli układ zamknięty, 
odporny na sygnały z zewnątrz. Żyją pod kloszem. 
Obywateli traktują jak masę, która ma słuchać i nie 
gadać. Nawet jeżeli ta masa coś gada, to i tak się tego 
nie słucha, bo burzyłoby atmosferę zrozumienia mię-
dzy politykami i dziennikarzami.

O pinie społeczne są nieistotne dla polityków 
i komentatorów życia politycznego, ponieważ 
jedni i drudzy przyzwyczaili się, że o władzę 

mogą walczyć jedynie Platforma Obywatelska i Prawo 
i Sprawiedliwość. To trochę przypomina stary dowcip 
o barze mlecznym, w którym są tylko ruskie albo leni-
we. Dziennikarze przyzwyczaili się do wyboru między 
ruskimi a leniwymi i od lat wmawiają obywatelom, 
że rozszerzanie karty dań nie ma sensu. Czy Paweł 
Kukiz zaoferował swoim wyborcom coś ekstra? Nie. 
On tylko uświadomił, że można zignorować PO i PiS. 
Świat się nie zawalił. Przeciwnie. Nagle okazało się, 
że politycy mają sporo pomysłów i chęci jak najszyb-
szego spełnienia części postulatów głoszonych między 
innymi przez lewicę i związki zawodowe.

Paweł Kukiz uświadomił wyborcom, że może być 
inaczej. To zbyt mało. Przecież nie chodzi tylko o to, 
aby było tylko inaczej. Chodzi o to, aby było lepiej. 

Inaczej robi się nawet w posprzątanej kuchni, kiedy 
wkurzony ojciec potłucze talerze. Dlatego proponuję, 
abyśmy zastanawiali się nie nad tym, co zrobić, żeby 
było inaczej, ale co zrobić, żeby było lepiej. Tego w dru-
giej turze wyborów prezydenckich nie rozstrzygniemy. 
Opowieści, że prezydent może zmienić politykę rządu, 
politykę społeczną albo gospodarczą, są mamieniem 
ludzi. Nie może tego zrobić, tylko proponować. Na-
tomiast może to zrobić rząd.

Ważne, żeby w jesiennych wyborach parlamentar-
nych postawić na tych, którzy zagwarantują poprawę, 
a nie tylko zmianę. Mieliśmy już sezonowych boha-
terów. Palikot, Korwin-Mikke, Polska Partia Przy-
jaciół Piwa. Z nimi zawsze w polityce było inaczej. 
Albo politycy zaproponują alternatywę, albo władzę 
jeszcze w tym roku obejmie ekipa, która nie będzie 
się zastanawiać nad wyborem: lepiej–gorzej. Porwie 
ludzi hasłem: Niech będzie inaczej. Jeżeli dziennikarze 
o tym nie wiedzą, to znaczy, że powinni oderwać się 
od klawiatury, unieść tyłki z wygodnych foteli i zacząć 
poznawać kraj, o którym piszą, i jego mieszkańców. 
Czekam na teksty opisujące Polaków i ich życie, a nie 
średnią statystyczną, która funkcjonuje tylko w redak-
cyjnych komputerach.

Politycy tyłków nie ruszą. Oni muszą mieć specjal-
ne busy ze swoim imieniem. Zza szyb klimatyzowane-
go, nowiutkiego busa, niczym zza szyb królewskiej ka-
rety, królestwo wydaje się miodem i mlekiem płynące. 
A tak na koniec: Ktoś, kto pierwszy wymyślił podróż 
busem po Polsce, miał dobry pomysł. Ktoś, kto uznał, 
że można to robić w nieskończoność, jest propagan-
dzistą o bardzo małym rozumku. Diagnozy już były. 
Wycieczki autokarowe także. Czas zacząć leczenie. 
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Pięścią w stół

Układ zamknięty

Inaczej robi 
się nawet 
w posprzątanej 
kuchni, kiedy 
wkurzony ojciec 
potłucze talerze.

TADEUSZ 
MOTOWID ŁO
przewodniczący ZZG 
JSW SA Zofiówka

Dostałem odpowiedź ministra skarbu na interpelację 
w sprawie zobowiązań Kompanii Węglowej SA wobec 
dostawców maszyn, towarów i usług. Przytaczam ją 
w całości. 

C elem prowadzonego procesu restrukturyzacji 
jest poprawa obecnej sytuacji KW SA i umoż-
liwienie jej funkcjonowania w rynkowych wa-

runkach z poszanowaniem praw interesariuszy, w tym 
kontrahentów KW SA. Kontrahenci Spółki oraz całe 
otoczenie biznesowe pozostaną istotną jej wartością. 
W celu skutecznego przeprowadzenia przedmiotowego 
procesu Nowa Kompania Węglowa będzie potrzebo-
wała finansowania zewnętrznego. 

Docelowa struktura kapitałowa zakłada zaanga-
żowanie kapitałowe od zewnętrznych inwestorów. 
Pozwoli to Spółce na sfinansowanie potrzeb gotówko-
wych, koniecznych inwestycji i zobowiązań przejętych 
od KW SA. Wszystkie te założenia przedstawione 
zostały w opracowanym dokumencie pn. „Koncepcja 
restrukturyzacji i biznesplan Nowej Kompanii Węglo-
wej”, który został pozytywnie zaopiniowany przez radę 
nadzorczą KW SA. Powyższe oznacza, że zobowiązania 
powstałe przed datą transformacji KW SA regulowane 
będą przez Spółkę w zakresie wynikającym z obowią-
zujących przepisów prawa.

Odpowiadając na pytanie Pana Posła, ile wynoszą 
zobowiązania Kompanii Węglowej wobec kooperan-
tów, informuję, że na koniec lutego br. zobowiązania 
KW SA wobec dostawców materiałów, robót i usług 
oraz z tytułu zakupu środków trwałych wynosiły 
1.403,6 mln złotych, w tym wymagalne 121,8 mln 
złotych. Niezależnie od warunków podpisywanych 
umów aktualnie Spółka reguluje swoje zobowiązania 

w terminie do 60 dni od daty wymagalności, nie więcej 
jednak aniżeli 120 dni od daty wpływu faktury do KW 
SA. W przejściowych okresach niedoboru środków 
na pełne pokrycie wszystkich wymagalnych zobowią-
zań następuje nieznaczne przesunięcie terminu regu-
lowania zobowiązań o ok. 10–14 dni. Obowiązujące 
przepisy nie przewidują udzielania dostawcom Spółki 
gwarancji spłaty zobowiązań.

Udzielenie gwarancji stanowi formę pomocy pu-
blicznej podlegającej notyfikacji UE. Obowiązkowi 
zgłoszenia, na mocy art. 108 ust. 3 Traktatu o funkcjo-
nowaniu UE, podlega każda pomoc, która nie została 
od tego obowiązku zwolniona na podstawie innych 
przepisów. Regulują ją tzw. rozporządzenie procedu-
ralne Rozporządzenie Rady (WE) Nr 659/1999 z dnia 
22 marca 1999 roku ustanawiające szczegółowe zasady 
stosowania art. 93 Traktatu WE oraz Rozporządzenie 
Komisji (WE) NR 794/2004 z dnia 21 kwietnia 2004 
roku w sprawie wykonania rozporządzenia Rady (WE) 
nr 659/1999 ustanawiającego szczegółowe zasady sto-
sowania art. 93 Traktatu WE (ze zm.). 

Ponownie chciałbym podkreślić, że celem pro-
wadzonego procesu restrukturyzacji jest poprawa 
obecnej sytuacji KW SA i umożliwienie jej funkcjo-
nowania w rynkowych warunkach ze szczególnym 
naciskiem na poszanowanie praw interesariuszy, w tym 
jej wierzycieli. 

Przyjęta struktura prowadzonych transakcji 
ma na celu mitygację ryzyka powstania odpowie-
dzialności z tytułu skargi pauliańskiej. Przedsta-
wiając powyższe wyjaśnienia oraz informacje, mam 
nadzieję, że zostaną one przez Pana Posła uznane 
za satysfakcjonujące.
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Obowiązujące 
przepisy nie 
przewidują 
udzielania 
dostawcom Spółki 
gwarancji spłaty 
zobowiązań.

HENRYK 
SIEDLACZEK
poseł RP

Kij w mrowisko

Skarb odpowiedział 

Komentuje Paweł Kołodziej

przewodniczący FZZG JSW SA 
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ZZG w Polsce KWK Jankowice interweniował 
w sprawie absolwentów kierunków górni-
czych. Warto było, ponieważ Krzysztof Sędzi-
kowski, prezes KW, poinformował, że będą 
przyjmowani do pracy. Niestety nie wszyscy, 
ale w porównaniu z dramatycznymi doniesie-
niami o szlabanie na przyjęcia jest to dobra 
wiadomość.

Dobrą informacją jest też to, że trwają po-
szukiwania inwestorów dla Nowej Kompanii 
Węglowej. To rzecz, której będziemy musieli 
pilnować, ponieważ oznacza, że niektóre de-
cyzje mogą być nam narzucane. Nie chodzi 
przecież o to, aby wykonywać narzucane de-
cyzje, ale aby wypracowywać rozwiązania, 
dzięki którym załoga będzie miała poczucie 
stabilizacji, a firma przyszłość. W tym jest 
wielka rola przedstawicieli załogi w radzie pra-
cowników. Chcę zapewnić, że jestem zdecy-
dowany walczyć o stworzenie mechanizmów, 
które w atmosferze dialogu pozwolą szukać 
korzystnych decyzji.

Przypomnę, że brałem udział w spotkaniu 
z ministrem Wojciechem Kowalczykiem, który 
odpowiada za restrukturyzację górnictwa. Od-
było się ono 13 kwietnia w Śląskim Urzędzie 
Wojewódzkim. Nie zakończyło się jasnymi 
rozstrzygnięciami. Wciąż czekamy na decyzję 
Komisji Europejskiej o pomocy państwa dla 
Kompanii Węglowej. Wciąż nie wiadomo, czy 
jest to pomoc dozwolona czy niedozwolona. 
Wprowadzono część rozporządzeń do ustawy 
górniczej, która została znowelizowana po na-
szych protestach w styczniu 2015 roku. Jednak 
nie usłyszałem racjonalnych argumentów, które 
byłyby odpowiedzią na proste pytanie: Dlacze-
go musieliśmy czekać aż trzy miesiące na te 
rozporządzenia? Nie wiem, jak daleko polski 
rząd posunął się w negocjacjach z Komisją Eu-
ropejską, bo polscy przedstawiciele unikają 
konkretów. Zapowiada się kolejne spotkanie 
z ministrem. Będę naciskał, aby nasi negocja-
torzy poinformowali górników o przebiegu 
negocjacji. Wiem, że dyplomatyczne przepy-
chanki czasem wymagają ciszy i spokoju, ale 
trzeba także pamiętać o górnikach.

MusiMy pilnować, 
analizować i inforMować

Karmi się nas hasłami o kopalniach, które 
są nierentowne. Uważam, że rentowna może 
być każda kopalnia, pod warunkiem że jest 
dobrze zarządzana. Tego muszą pilnować 

członkowie rady pracowników. Przytoczę 
tu opinię człowieka, który chyba wie, co mówi. 
Otóż prezes Węglokoksu Jerzy Podsiadło 
twierdzi, że w kopalniach Piekary i Bobrek 
można robić interes i w ciągu 10 lat zarobić 
tam sporo pieniędzy. Przypomnę, że zdaniem 
niektórych te kopalnie są w fatalnej kondycji. 
Co to oznacza? To, że jak się chce, to można. 
Dlatego rada pracowników powinna staran-
nie analizować, pilnować i informować za-
łogę o pomysłach zarządu. W tym zakresie 
ma większe uprawnienia niż związki zawo-
dowe. Rada dostaje wszystkie materiały i in-
formacje na etapie ich tworzenia. Będziemy 
mogli uprzedzać o planach, które są antypra-
cownicze i mogą odbiegać od ustaleń podpi-
sanych z rządem w styczniu tego roku.

Żeby nie zginęła kopalnia 
i gMina

Wciąż nie rozwiązano problemu eksplo-
atacji nowych pokładów. Pisałem na ten temat 
miesiąc temu. Niestety brakuje skutecznego 
nacisku. Jestem przekonany, że pod wpływem 
rady pracowników zarząd KW może skutecz-
niej działać. Nasza kopalnia Jankowice planuje 
eksploatację pokładu 404/3 oraz 404/5. Gmina 
Świerklany i mała grupa mieszkańców nie 
godzą się na fedrowanie pod zabytkowym 
kościołem pw. Bożego Ciała. Zdaniem spe-
cjalistów przy zachowaniu odpowiednich za-
bezpieczeń nie spowoduje to negatywnych 
skutków dla świątyni. Społeczność lokalna jest 
na bieżąco informowana o wszystkich działa-
niach związanych z planowaną eksploatacją 
nowych pokładów, także o opiniach naukow-
ców. Moim zdaniem dotychczasowa opinia 
władz gminy do przedstawionych planów na-
rusza zasady sprawiedliwości i słuszne interesy 
pracowników, w tym m.in. 420 pracowników 
naszej kopalni zamieszkałych na terenie gminy 
Świerklany.

Związek Zawodowy Górników w Polsce 
KWK Jankowice przygotował stanowisko   
wyrażające zaniepokojenie posunięciami or-
ganów gminy, których konsekwencją może 
być zagrożenie działalności, a nawet likwidacja 
kopalni– jednego z największych w regionie 
pracodawców. KWK Jankowice daje dziś 
utrzymanie kilku tysiącom osób (pracowni-
kom kopalni, firm okołogórniczych i ich ro-
dzinom) z gminy Świerklany i mieszkającym 
w jej sąsiedztwie.

Znacznie więcej osób pośrednio żyje 
z górnictwa, może sprzedawać swoje pro-
dukty lub świadczyć usługi, gdyż na rynek 
pierwotny trafia pieniądz właśnie z górnictwa 
– „z węgla”. Sam budżet gminy zbudowany jest 
na wpływach z opłat eksploatacyjnych, podat-
ków oraz innych dochodach uzyskiwanych 
dzięki istnieniu kopalni i prowadzeniu przez 
nią działalności, zatrudnianiu pracowników. 
Niestety nie ma jeszcze na Śląsku alternatywy 
dla przemysłu wydobywczego.

Ograniczenie stanowiskiem gminy zakre-
su eksploatacji górniczej kopalni Jankowice 
stwarza realne zagrożenie bytu naszego za-
kładu pracy. Zaniechanie wydobycia w części 
udostępnionych technologicznie i częścio-
wo już przygotowanych rejonów doprowa-
dzi do obniżenia wydobycia oraz zmusi ko-
palnię do wysokich nakładów finansowych 

dla udostępnienia alternatywnych pokładów, 
których eksploatacja może być dodatkowo 
ekonomicznie nieuzasadniona. Grozi to ogra-
niczeniem produkcji (a więc grupowymi 
zwolnieniami pracowników – bezrobociem 
w gminie i okolicy), a nawet zamknięciem 
kopalni, która stanie się nierentowna. Skutek 
dla całego regionu może być tragiczny. Krót-
kowzroczna polityka gminy kształtowana jest 
przez niewielką część jej mieszkańców – nie-
reprezentatywną grupkę egoistycznie nasta-
wionych, a zapatrzonych wyłącznie w swoje 
partykularne interesy. Może ona mieć nato-
miast nieodwracalne konsekwencje. Realne 
staje się zagrożenie bytu tysięcy rodzin i zała-
manie lokalnych budżetów, zasilanych dotąd 
(bezpośrednio i pośrednio) przez górnictwo.

Jako reprezentanci pracowników zwra-
camy się o rewizję podejścia do górnictwa 
i zamierzeń kopalni oraz o podjęcie konstruk-
tywnych rozmów, by znaleźć rozwiązania mi-
nimalizujące negatywne skutki eksploatacji 
górniczej (skupienie się na poszukiwaniu form 
zabezpieczeń obiektów przed szkodami oraz 

na naprawie szkód, których nie dało się unik-
nąć) zamiast blokowania działalności kopalni. 
Zawsze można było wykorzystać górnictwo 
do rozwoju naszej gminy, tymczasem obecne 
podejście prowadzi do jej zapaści.

nie bądźMy bierni

Bierność nas nie uratuje. Trzeba spojrzeć 
prawdzie w oczy. Walka o zachowanie górnic-
twa musi toczyć się na wielu poziomach. Jed-
nym z nich jest rada pracowników Kompanii 
Węglowej. Polityka nam nie sprzyja. Gwałtow-
ne zmiany w górnictwie tylko zwiększą kłopo-
ty. Warto temu przeciwdziałać w odpowied-
nim czasie. Kopalnie dawnej Rybnickiej Spółki 
Węglowej tworzą wielką rodzinę. O tym, jak 
bardzo są powiązane, świadczy fakt, że mamy 
wspólne pola wydobywcze. Nawet admini-
stracyjnie nie dało się nas podzielić. Jestem 
starej daty. Ciągle myślę o nas jako o Rybnic-
kim Okręgu Węglowym. Z taką perspektywą 
myślenia proszę o głosy w wyborach do rady 
pracowników Kompanii Węglowej.

JERZY SAWCZUK

R E K L A M A

Sytuacja w górnictwie jest ciężka. Odczuwamy to na własnej skórze. Jednak nawet w tak 
ciężkiej sytuacji można szukać rozwiązań, które służą przyszłości. Nie wolno załamywać rąk 

– pisze Jerzy Sawczuk, przewodniczący ZZG w Polsce KWK Jankowice, kandydat do rady 
pracowników Kompanii Węglowej

Pilnować, analizować i informować
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Zarządy Kompanii Węglowej oraz Węglokoksu 
Kraj, spółki zależnej Węglokoks SA, podpisały 
8 maja br. ostateczną umowę sprzedaży tzw. 
zorganizowanych części przedsiębiorstwa, 
wśród których znalazły się kopalnia Bobrek 
(wydzielona część kopalni Bobrek-Centrum) 
oraz kopalnia Piekary.

Podpisanie umowy jest kolejnym etapem 
realizacji rządowego programu naprawczego 
dla górnictwa, w tym porozumień zawartych 
17 stycznia pomiędzy stroną rządową a or-
ganizacjami związkowymi. Przejęcie kopalń 
Bobrek i Piekary przez Węglokoks poprze-
dziło spełnienie wszystkich warunków for-
malno-prawnych określonych w umowie 
przedwstępnej zawartej w kwietniu br., w tym 
uzyskanie zgód UOKiK-u oraz organów kor-
poracyjnych obu podmiotów (rad nadzorczych 
oraz walnych zgromadzeń).

Jednocześnie 8 maja br. zarządy Kompanii 
Węglowej oraz Spółki Restrukturyzacji Ko-
palń podpisały umowę nieodpłatnego zbycia 
do SRK kopalni Centrum.

– Zakończyliśmy tym samym proces 
przekazywania kopalń do SRK oraz sprzedaży 
kopalń do Węglokoksu Kraj. Teraz będzie-
my mogli jeszcze bardziej skoncentrować się 
na budowie tzw. Nowej Kompanii Węglowej, 
która powstanie na bazie 11 kopalń funkcjo-
nujących obecnie w KW.

Naszym celem jest poprawa efektywności 
kopalń, optymalizacja kosztów oraz wdrożenie 
działań poprawiających rentowność spółki. 
Zmiany nastąpią także w modelu zarządzania 
grupą – wprowadzone zostaną nowe procesy 
planowania sprzedaży, produkcji oraz inwesty-
cji – powiedział Krzysztof Sędzikowski, prezes 
Kompanii Węglowej, i dodał, że przez cały 
czas trwają rozmowy z inwestorami zaintere-
sowanymi objęciem udziałów w nowej spółce.

– Otwieramy nowy rozdział w histo-
rii Grupy Kapitałowej Węglokoks. Decyzja 
o nabyciu kopalń wynika wprost ze strategii 

rozwoju Węglokoksu na lata 2010–2015. 
Jednym z jej istotnych elementów było zaan-
gażowanie się w segment wydobycia węgla. 
Przejmujemy kopalnie w bardzo trudnym dla 
branży węglowej okresie – głębokiego kryzy-
su i niskich cen surowca na rynkach świato-
wych. Przed nami trudne zadanie. Obie ko-
palnie wymagają głębokiej restrukturyzacji 

i modernizacji. Dodatkowo proces naprawczy 
może utrudniać fakt, że zakup tych kopalń 
następuje wiosną, gdy popyt na węgiel jest 
bardzo mały. Mając jednak ponad 60-letnie 
doświadczenie na rynku węgla, chcemy wy-
korzystać całą naszą wiedzę i zaangażowa-
nie, aby proces optymalizacji działalności obu 
kopalń został zakończony sukcesem, a ich 

pozycja konkurencyjna w ramach Węglokoksu 
Kraj wzmocniła się i dała efekty w postaci 
dodatnich wyników finansowych. To byłby 
kolejny ważny krok w procesie restruktury-
zacji całej branży i wzmocnienia potencjału 
przemysłowego Śląska – podsumował Jerzy 
Podsiadło, prezes zarządu Węglokoks SA.

MAT. PRAS. KW SA

Kompania Węglowa

Podpisanie ostatecznej umowy 
sprzedaży kopalń Bobrek i Piekary

Zarządy Kompanii Węglowej oraz Węglokoksu Kraj, spółki zależnej Węglokoks SA, podpisały 8 maja br. ostateczną umowę sprzedaży tzw. zorganizowanych części 
przedsiębiorstwa, wśród których znalazły się kopalnia Bobrek (wydzielona część kopalni Bobrek-Centrum) oraz kopalnia Piekary
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Spółka w I kwartale bieżącego roku straciła 
196,7 mln zł. Dzięki wdrożeniu programu po-
prawy płynności zachowała bezpieczny poziom 
gotówki, mimo dalszego spadku cen węgla 
koksowego na świecie i trwającego ponad dwa 
tygodnie strajku. Od stycznia do marca JSW 
zredukowała zapasy węgla o ponad 20 proc.

Produkcja węgla w JSW za I kwartał 2015 
roku wyniosła ponad 3,6 mln ton. Z powo-
du strajku była ona o jedną szóstą niższa niż 
kwartał wcześniej. Jednak dzięki intensyfikacji 
prac wydobywczych już w marcu Spółka wró-
ciła do najwyższych historycznie poziomów 
wydobycia miesięcznego (ponad 1,5 mln ton) 
i dziennego (69 tys. ton).

JSW mimo niskich cen węgla koksowego 
udało się w I kwartale br. utrzymać poziom 

sprzedaży zbliżony do IV kwartału 2014 
roku. W trzech pierwszych miesiącach tego 
roku sprzedaż była tylko o 7 proc. niższa niż 
kwartał wcześniej. Łączna sprzedaż węgla 
do odbiorców zewnętrznych przekroczyła 2,6 
mln ton. W efekcie o ponad 20 proc. zreduko-
wano zapasy węgla, do poziomu 994,6 tys. ton 
na koniec marca br., z 1259,1 tys. ton na koniec 
grudnia 2014 roku.

Zgodnie z założeniami programu po-
prawy płynności dalej obniżano w I kwar-
tale br. nakłady na inwestycje w całej Grupie 
Kapitałowej. Były one o 56 proc. niższe niż 
kwartał wcześniej, zamykając się kwotą 230 
mln złotych.

– Straty będące wynikiem akcji strajko-
wej i niesprzyjające otoczenie makroekono-
miczne spowodowały, że wdrażamy bardziej 

pogłębiony program restrukturyzacji. Nacisk 
położyliśmy na istotne ograniczenie kosztów 
działalności, aby przywrócić rentowność Gru-
py. Porozumienie ze związkami zawodowymi 
umożliwiło również oszczędności w sferze 
pracowniczej. Koncentrujemy się na wydo-
byciu węgla typu hard, na którym zarabiamy 
najwięcej i na który jest stałe zapotrzebowanie 
w kraju i za granicą. Do tego celu dostoso-
waliśmy politykę inwestycyjną JSW – mówi 
Edward Szlęk, prezes zarządu JSW.

Pomimo wyjątkowości pierwszego kwar-
tału, z uwagi na strajk skutkujący długotrwałą 
przerwą w produkcji i stratami oraz na wypła-
tę części 14. pensji, stan środków pieniężnych 
i lokat krótkoterminowych JSW na koniec 
marca wyniósł prawie 570 mln złotych. Ubytek 
gotówki był więc zdecydowanie mniejszy niż 

w poprzednim kwartale, a dalsze redukcje 
kosztów mają skutecznie wspierać płynność 
Grupy Kapitałowej.

Spółka rozważa pozyskanie partnerów 
zewnętrznych, którzy mogliby współfinan-
sować przedsięwzięcia charakteryzujące się 
wysoką stopą zwrotu: w kopalniach Budryk, 
Knurów-Szczygłowice oraz budowę szybu 
Bzie-Dębina.

Zarząd JSW zamierza znów zachęcać 
pracowników, którzy nabyli już uprawnienia 
emerytalne, do przechodzenia na emerytury. 
Wraz ze wstrzymaniem przyjęć na wszyst-
kie stanowiska niezwiązane bezpośrednio 
z produkcją węgla ma to przynieść kolejne 
oszczędności. Spółka radykalnie ogranicza 
wszystkie wydatki niezwiązane z podstawową 
działalnością.   l

JSW SA chroni płynność i redukuje zapasy

Mniejsze koszty, wyższe wydobycie
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 XNowy GórNik: Nowa Kompania Węglo-
wa, w której ma się znaleźć 11 kopalń, w 2017 
roku ma mieć 2 mld złotych zysku EBITDA 
i sprzedawać rocznie 28 mln ton węgla – wy-
nika z biznesplanu. Zakłada się, że kopalnie 
będą pracować sześć dni w tygodniu, ale 
górnicy zachowają pięciodniowy tydzień 
pracy. Do tej pory nie wiadomo, czy związki 
zawodowe zgodzą się na sześciodniowy ty-
dzień pracy kopalń. Zakładam oczywiście, 
że praca w sobotę byłaby opłacana zgodnie 
z kodeksem, a nie zgodnie z Kartą Górnika 
i innymi, bardzo korzystnymi układami. Jak 
przekonać związki do takiego rozwiązania?
wojciech kowalczyk: 
– Program dla Nowej 
Kompanii Węglowej 
zakłada m.in. wzrost 
wydobycia węgla o wyż-
szych klasach, który jest 
łatwiejszy do sprzeda-
nia, oraz poprawę efek-
tywności. Dlatego KW 
myśli o wprowadzeniu szóstego dnia pracy, 
początkowo nie we wszystkich kopalniach, ale 
tam gdzie ma to uzasadnienie ekonomiczne. 
Umożliwi to zwiększenie wydobycia ze ścian, 
gdzie uzyskiwany jest dobry węgiel, pozwoli 
obniżyć koszty jednostkowe oraz lepiej wyko-
rzystywać sprzęt pracujący na dole kopalni. 
W tym aspekcie jest jeszcze dużo do zrobie-
nia – średnio w ciągu roku kombajn górniczy 
pracuje przez 10 do 15 proc. możliwego czasu. 
Szósty dzień pracy to także szansa na wpro-
wadzanie większej liczby zmian, a więc do-
datkowych pracowników, dla intensyfikacji 
wydobycia.

Oczywiście zgoda związków zawodowych 
na wprowadzenie nowych rozwiązań jest jed-
nym z podstawowych warunków zmiany orga-
nizacji pracy. Zarząd KW rozmawia ze stroną 
społeczną o szczegółach tych propozycji i szu-
ka kompromisu, który byłby do zaakceptowa-
nia przez obie strony. Myślę, że rozmowy idą 
we właściwym kierunku, jesteśmy blisko wy-
pracowania dobrych rozwiązań, choć do omó-
wienia jest jeszcze wiele szczegółów. Podstawą 
jest założenie, że praca sześć dni w tygodniu 
będzie odbywać się przy akceptacji społecznej, 
tam gdzie ma to ekonomiczny sens.

 X Co z tego, że na przykład największe cen-
trale zgodzą się na takie rozwiązanie, jeże-
li mniejsze i bardziej populistyczne będą 
bronić tradycji i historycznych zdobyczy?

– Mam nadzieję, że do tego nie dojdzie. 
Prace nad stworzeniem Nowej Kompanii 
Węglowej są w pełni transparentne, zaś cały 
proces jest konsultowany ze stroną społeczną. 
Informacje przekazuję osobiście podczas regu-
larnych spotkań ze stroną społeczną w Kato-
wicach i w Warszawie. Robi to również zarząd 
KW na spotkaniach roboczych. Jestem prze-
konany, że dojdziemy do kompromisowych 
rozwiązań, które zaakceptują zarówno duże 
centrale, jak i mniejsze organizacje związ-
kowe. Pamiętajmy, że stawką jest przyszłość 

górnictwa oraz utrzymanie kilkudziesięciu 
tysięcy miejsc pracy.

 X Zmiany proponowane przez rząd i zarząd 
KW wymagają zmiany prawa. Obawiam się, 
że musiałby zająć się tym parlament. To je-
dynie moje obawy czy tak rzeczywiście jest?

– Do tej pory żaden z przedstawicieli rzą-
du nie wystąpił z propozycją zmian w pra-
wie. Problem jest poważny, ponieważ chodzi 
o zmiany ustawowe, które gwarantują górni-
kom na przykład korzystniejsze rozwiązania 
płacowe i socjalne. Układy pracy są prak-
tycznie nie do ruszenia bez zgody wszyst-
kich związków. Jeżeli nawet parlament zmieni 
ustawy, związki będą chciały, aby na ten temat 
wypowiedział się Trybunał Konstytucyjny.

 X Nie obawia się pan paraliżu decyzyjnego?
– Nie ma w tym momencie planów doty-

czących zmiany prawa. Wszystkie działania 
będą się odbywać w ramach obowiązujących 
przepisów. Podczas prac nad programem dla 
górnictwa węgla kamiennego są rozważane 
różne propozycje dotyczące usprawnienia 
i poprawy sytuacji spółek sektora, ale będą 
one jeszcze konsultowane wspólnie w ramach 
pracujących nad programem zespołów.

 X Nowa Kompania Węglowa ma przejąć zo-
bowiązania Kompanii Węglowej wobec ko-
operantów. Jeżeli tak się stanie, skąd Nowa 
KW weźmie pieniądze na bieżącą działal-
ność (płace, podatki, ZUS itp.)? Przy tej oka-
zji chciałbym pana zapytać o koncepcję uło-
żenia współpracy NKW z kooperantami. 
Firmy okołogórnicze obawiają się na przy-
kład rocznych terminów płatności.

– Zapewniam, że żaden z kontrahentów 
nie zostanie pokrzywdzony. Do Nowej KW 
przejdzie nie tylko 11 kopalń, ale ze wszystkimi 
zobowiązaniami bankowymi. Część będzie też 
spłacać „stara” KW. Podobnie będzie w przy-
padku SRK, która ma odpowiadać za zobo-
wiązania powstałe od momentu przeniesienia 
do niej kopalń. Zadbaliśmy o to, by program 
był uczciwy wobec wszystkich wierzycieli 
i kontrahentów. Przedstawiciele firm około-
górniczych o tym wiedzą, bo, podobnie jak 
ze związkami zawodowymi, jesteśmy z nimi 
w stałym kontakcie.

 XMamy problem notyfikacji pomocy dla 
górnictwa. Jak przekonać Komisję Europej-
ską? Jakie są zagrożenia? Kto będzie mu-
siał oddać pieniądze, jeżeli pomoc zostanie 
udzielona, a KE uzna ją za niedozwoloną?

– Współpraca z Komisją Europejską 
układa się bardzo dobrze, co pozwala sądzić, 
że ocena złożonego przez Polskę wniosku no-
tyfikacyjnego przebiegnie sprawnie. Na bie-
żąco przekazujemy KE wszystkie informacje 
o prowadzonych działaniach. Założenia re-
strukturyzacji sektora przedstawiliśmy Ko-
misji jeszcze przed formalnym przesłaniem 
wniosku notyfikacyjnego. Odbyły się też trzy 
robocze spotkania przedstawicieli naszego 

rządu i organów spółek zaangażowanych 
w proces restrukturyzacji sektora z zastępcą 
szefa Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji – 
Gertem Koopmanem. Rozmowy były bardzo 
konstruktywne.

 X Czy powstaną mechanizmy zapobiega-
jące powtórzeniu się gigantycznego kry-
zysu w branży górniczej? Nie chodzi o ceny, 
na które nie mamy wpływu. Chodzi o efek-
tywność, elastyczność organizacji pracy 
i wynagradzania. Zdaniem specjalistów pol-
skie górnictwo musi rozszerzać kontrak-
towe systemy zatrudniania. Czy to moż-
liwe w obecnych warunkach społecznych 
i prawnych?

– Tymi zagadnieniami zajmują się zespoły 
powołane w ramach prac nad programem dla 
górnictwa węgla kamiennego, które powstały 

9 marca podczas spotkania w Śląskim Urzę-
dzie Wojewódzkim.

Zgodnie z postulatami zawartymi w po-
rozumieniu ze stroną społeczną 17 stycznia 
2015 roku wznowiliśmy wówczas prace nad 
Programem dla górnictwa węgla kamienne-
go – rządowym dokumentem strategicznym, 
który określi ramy funkcjonowania sektora 
i preferowane kierunki jego rozwoju w latach 
2016–2027. W skład trzech zespołów – ds. 
bezpieczeństwa energetycznego, rozwoju 
bazy surowcowej i innowacji, ds. struktury 
organizacyjnej i efektywności ekonomicznej 
oraz ds. pracowniczych i wpływu na środo-
wisko – weszli przedstawiciele pracodawców, 
strony rządowej i związkowej oraz niezależni 
eksperci. Zespoły już działają – kolejne spo-
tkanie odbędzie się jeszcze w maju.

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

A K T U A L N O Ś C I

jedNo ujęcie

Pierwszomajowy festyn w Jastrzębiu-Zdroju
Tradycyjnie już jastrzębska lewica zorganizowała pierwszomajowy festyn dla mieszkań-
ców miasta, w tym roku pod hasłem „1-majowo Zabawowo – Bez Barier”. I jak co roku 
była to doskonała okazja do dobrej zabawy i spotkania w gronie znajomych. Wśród 
atrakcji znalazły się fitness przy akompaniamencie orkiestry dętej, występy zespołów 
tanecznych i zabawy dla dzieci.

Rozmowa z Wojciechem KoWalczyKiem, pełnomocnikiem rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego

Stawką jest przyszłość górnictwa 
oraz utrzymanie kilkudziesięciu 

tysięcy miejsc pracy
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Program dla Nowej Kompanii Węglowej zakłada m.in. wzrost wydobycia węgla o wyższych klasach
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Czternastego maja odbyło się pierwsze po-
siedzenie zespołu doradczo-opiniodawczego 
do analizy niektórych zagadnień związanych 
ze wstrząsem wysokoenergetycznym z 18 
kwietnia w KHW SA, KWK Wujek, ruch Śląsk 
w Rudzie Śląskiej. Został powołany przez pre-
zesa Wyższego Urzędu Górniczego Mirosła-
wa Koziurę.

W skład jedenastoosobowego zespołu, 
kierowanego przez Zbigniewa Rawickie-
go, dyrektora Departamentu Górnictwa 
Podziemnego i Odkrywkowego WUG, 
wchodzą specjaliści z zakresu zagrożenia 
tąpaniami, geofizyki górniczej oraz ochrony 

powierzchni, m.in. z GIG, AGH i Politech-
niki Opolskiej.

Do jego zadań należą:
•  określenie mechanizmu i epicentrum 

wstrząsu wysokoenergetycznego zaistniałe-
go 18 kwietnia 2015 roku w KHW SA, KWK 
Wujek, ruch Śląsk w Rudzie Śląskiej, oraz 
przesłanek jego zaistnienia;

• określenie epicentrum wstrząsu;
•  przygotowanie opinii w zakresie wpływu 

prowadzonych robót na sejsmiczność w re-
jonie miejsca zdarzenia oraz możliwości 
dalszego prowadzenia ruchu zakładu gór-
niczego w tym rejonie.

W pierwszym posiedzeniu zespołu 
uczestniczyli również specjaliści z zakresu 
aerologii górniczej. Wstępnie przeanalizowa-
no prowadzone dotychczas roboty górnicze 
w pokładzie 409 w kopalni Wujek, ruch Śląsk, 
przede wszystkim pod kątem aktywności sej-
smicznej i poziomu zagrożenia tąpaniami oraz 
wpływu tych robót na obiekty infrastruktury 
powierzchniowej. Ustalono, że na następnym 
posiedzeniu specjaliści przedstawią wyniki 
prac badawczych dotyczących przyczyn zaist-
nienia wstrząsu oraz możliwości kontynuacji 
robót górniczych w przedmiotowym pokła-
dzie w kontekście występujących zagrożeń 
naturalnych, przede wszystkim: tąpaniami, 

metanowego i pożarowego. Zespół powinien 
zakończyć pracę do 31 sierpnia 2015 roku.

W kopalni Wujek w ruchu Śląsk wciąż 
trwają poszukiwania dwóch górników. Akcja 
trwa od 18 kwietnia. Kombajn drążący ma 36 
metrów chodnika do wydrążenia do przecinki 
„4” – poinformował 14 maja rzecznik Katowic-
kiego Holdingu Węglowego Wojciech Jaros.

5 maja zakończyło się wiercenie otwo-
ru z powierzchni do poziomu 1050 metrów.
Dzięki obrazowi z opuszczonej kamery wia-
domo, że zniszczenia są mniejsze, niż prze-
widywał najgorszy scenariusz. Nie udało się 
do tej pory zlokalizować uwięzionych pod 
ziemią górników. l

Wyższy Urząd Górniczy

Pierwsze posiedzenie 
zespołu doradczo-opiniodawczego

Grupa Kapitałowa Lubelskiego Węgla Bog-
danka, której jednostką dominującą jest LW 
Bogdanka SA, wypracowała po I kwartale 
2015 roku przychody na poziomie 428,3 mln 
złotych (niższe o 11,1 proc. niż w tym samym 
okresie rok wcześniej). Wynik EBITDA wyniósł 
144,4 mln złotych, EBIT sięgnął 48,2 mln zło-
tych, a zysk netto: 32,7 mln złotych. 

Osiągnięte wyniki, choć wyróżniające 
spółkę pozytywnie na tle branży, są niższe 
niż wypracowane w tym samym okresie rok 
wcześniej, co jest konsekwencją konieczno-
ści dostosowania harmonogramu produkcji 
do obecnych możliwości sprzedaży węgla 
na rynku.

Poziom produkcji węgla handlowego 
w I kwartale 2015 roku sięgnął 1,99 mln ton, 
czyli był niższy o 11,1 proc. od osiągniętego 
w I kwartale 2014 roku (2,24 mln ton). Zreali-
zowane wydobycie było zgodne z tegorocznym 
harmonogramem dostaw do klientów, na który 
wpływ miały lekka zima i duże zapasy węgla 
na zwałach. Zrealizowana w I kwartale 2015 
roku sprzedaż wyniosła 1,95 mln ton, wobec 
2,23 mln ton rok wcześniej. Pomimo spadku cen 
na rynku spółka utrzymała w I kwartale cenę 
węgla za tonę na poziomie zbliżonym do śred-
niej z 2014 roku, dzięki wyższej kaloryczności 
sprzedawanego węgla. Spółka podtrzymuje 
założenia dotyczące sprzedaży węgla na po-
ziomie 9,3–9,5 mln ton w 2015 roku.

LW Bogdanka SA kontynuuje działania 
mające na celu dostosowanie działalności 
do obecnego poziomu wydobycia (warunko-
wanego przez możliwości sprzedaży), poprzez 
optymalizację struktury wydobycia, dalszą 
redukcję kosztów działalności oraz obniżenie 
nakładów inwestycyjnych.

W efekcie prowadzonych działań, 
w I kwartale 2015 roku koszty rodzajowe spa-
dły o 9,7 proc. w porównaniu do analogicz-
nego okresu 2014 roku. Jednocześnie spółka 
obniżyła plan inwestycyjny na ten rok o 77,6 
mln złotych.

Po przeanalizowaniu sytuacji rynkowej 
oraz sytuacji w spółce zarząd podjął decyzję 
o rekomendacji przeznaczenia na wypłatę 

dywidendy 37,5 proc. skonsolidowanego zy-
sku netto za 2014 rok, czyli 102 mln złotych. 
Oznacza to wypłatę w wysokości 3 złotych 
na akcję i stopę dywidendy na poziomie 
3,5 proc. W ocenie zarządu zarekomendowa-
ny poziom dywidendy pozwoli na utrzyma-
nie niezbędnego poziomu gotówki w spółce 
w celu zabezpieczenia stabilności i wiary-
godności finansowej.

LW Bogdanka SA wciąż pracuje nad 
aktualizacją strategii, tak by dostosować 
ją do obecnych i spodziewanych w najbliż-
szych latach warunków rynkowych. Zaktu-
alizowana strategia zostanie przedstawiona 
do końca czerwca tego roku.

l

LW Bogdanka SA

Po pierwszym kwartale 32,7 mln złotych 
zysku netto

Kompania Węglowa miała wynik EBITDA 114,7 
mln złotych. To o prawie 70 mln złotych lepiej, 
niż zakładano w biznesplanie. Zarząd KW re-
alizuje plan naprawczy. Wydobycie ze ścia-
ny wzrosło w kwietniu o 4 proc., a w maju 
o 9 proc. Jednostkowy koszt produkcji obni-
żył się o 8 proc., a wydajność dołowa w drugim 
kwartale w porównaniu z pierwszym poprawi-
ła się o 5 proc. Między innymi o tym poinfor-
mował 12 maja podczas konferencji prasowej 
prezes KW Krzysztof Sędzikowski.

Zakończył się pierwszy etap przekształceń 
strukturalnych KW. Do SRK zostały przekaza-
ne: Brzeszcze, Centrum i Makoszowy. Spółka 

Węglokoks Kraj kupiła Piekary i Bobrek. – Nie 
mamy już kopalń, które generowały około 
60 proc. strat ponoszonych przez KW, ale 
to nie znaczy, że te transakcje od razu popra-
wią wynik. Wciąż będziemy płacić rachunki 
za poprzednie dostawy, ponieważ terminy 
płatności wynoszą nawet ponad 120 dni – 
powiedział prezes Sędzikowski.

Żeby poprawić wyniki, analizie zosta-
nie poddana każda ściana. Najważniejszym 
parametrem będzie marżowość ścian, a nie 
wydajność. – Nie będę miał skrupułów z wy-
łączeniem jakiejś ściany, jeśli okaże się, że jest 
nierentowna. Dotyczy to ścian czynnych 
i tych, które są w przygotowaniu – podkreślił 

prezes Sędzikowski. – Firma ma potencjał. 
Jestem większym optymistą, niż byłem na po-
czątku. Nie będzie akcyjności, ale systemowe 
i sukcesywne działanie – zapewniał prezes 
KW. Dlatego między innymi w kopalni Ry-
dułtowy-Anna praca będzie trwała sześć dni 
w tygodniu, a także w miarę potrzeb w innych 
kopalniach. – Musi to być ekonomicznie uza-
sadnione – podkreślił prezes. – Nie będziemy 
siedzieć na zapasach. Naszym obowiązkiem 
jest sprzedaż zapasów po cenach rynkowych, 
dlatego będziemy bardzo przyjaźni wobec 
klientów i agresywni wobec konkurencji – 
powiedział Krzysztof Sędzikowski.

SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Około 30 potencjalnych inwestorów dostało propozycję, aby zaangażowali się kapitałowo 
w Nową Kompanię Węglową. Mniej niż 10 z tej grupy wyraziło jakiekolwiek zainteresowanie. 
– Będziemy bardzo przyjaźni wobec klientów i agresywni wobec konkurencji – tak prezes KW 

skomentował zarzuty, że psuje rynek, bo sprzedaje węgiel poniżej kosztów wydobycia

Nierentowne ściany do zamknięcia
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 XNowy GórNik: Czy da się w sposób 
obiektywny ustalić, w której kopalni war-
to wydobywać węgiel, a w której się nie 
opłaca? Jak długo można wydobywać mało 
i drogo, a sprzedawać niewiele i tanio?
MaksyMiliaN klaNk: 
Na razie polskie gór-
nictwo ulega pewnym 
modom. W czasie ko-
niunktury modne jest 
nieliczenie się z kosztami. 
W kryzysie modne jest 
szukanie kopalń trwale 
nierentownych. Podob-
no jeżeli je zidentyfikujemy i zamkniemy, 
to uzdrowimy spółki węglowe. Uważam, że za-
miast tego należy w końcu sprecyzować, jaką 
rolę ma pełnić górnictwo i przemysł pracujący 
dla niego w gospodarce regionu i kraju. Jeże-
li to zrobimy, wtedy będziemy mogli ustalić 
kryteria ekonomiczne określające, kiedy tra-
cimy na górnictwie, a kiedy zarabiamy. Pro-
sty rachunek zysków i strat nic nam nie da, 
bo przecież w czasie koniunktury właściwie 
nie ma kopalń nierentownych, a w czasie kry-
zysu na 30 tylko kilka ma zysk. Czy w takim 
razie teraz powinniśmy zamknąć ponad 20 
kopalń i ogłosić, że nareszcie mamy dochodo-
we górnictwo? Byłoby to nieodpowiedzialne. 
Obawiam się, że zamiast poważnej koncepcji 
ekonomicznej mamy do czynienia z pustosło-
wiem. Elastyczność, efektywność, wydajność 
są hasłami dyżurnymi. Nie wiadomo, co się 
za nimi kryje. To język konferencji górniczych, 
który w żaden sposób nie wpływa na rzeczy-
wistość. Konferencjami nie naprawimy branży.

 X Przeprowadził pan brawurową krytykę 
efektywności, elastyczności i wydajności. 
A przecież to pan około 10 lat temu podjął 
decyzję, że w Kompanii Węglowej nie moż-
na uruchomić ściany, jeżeli wydajność bę-
dzie niższa niż 3 tys. ton na dobę. Zabronił 
pan uruchamiania ścian, z których węgiel bę-
dzie leżał na zwałach z powodu niskiej jako-
ści. Kompania miała wydobywać tylko taki 
węgiel, na który jest zapotrzebowanie. Kilka 
razy obserwował pan, jak górnicy obrzucali 
budynek jajkami, kamieniami, bo chciał pan 
powiązać płace z efektami pracy.

– Tak było. W dodatku nie zmieniam zdania 
i uważam, że te decyzje były racjonalne. Ponie-
waż trochę pan uprościł moją koncepcję, pragnę 
podkreślić, że nigdy nie byłem zwolennikiem 
suchej statystyki. Oczywiście, mogłaby działać 
ściana o wydajności niższej niż 3 tys. ton, ale 
pod warunkiem, że wydobywany z niej węgiel 
swoją jakością i ceną gwarantowałby zysk. Nigdy 
także nie byłem zwolennikiem statystycznej 
wydajności. Mówi się, że spółki będą w dobrej 
kondycji, jeżeli wydobycie na zatrudnionego wy-
niesie przynajmniej 1000 ton. A może wystarczy 
700 ton, ale węgla poszukiwanego i cennego 
na rynku? Statystyką można zaciemnić każdy 
obraz. Problem polega na tym, że od tamtego 
czasu nie udało się wdrożyć żadnego z ówcze-
snych pomysłów. Za cenę złudnego spokoju 
ze wszystkiego zrezygnowano. Przeprowadzenie 
zmian w branży górniczej wymaga czasu. Nigdy 
nie chciałem ograniczać wysokości wynagrodze-
nia. Chciałem stworzyć system, który wyraźnie 
określa, za co można więcej zarabiać.

 X Nie powstał taki system. Dlaczego?
– Nie wiem. Nie ma mnie w KW od wielu 

lat.

 X To pan mówił, że organizacja pracy po-
winna być dostosowana do potrzeb kon-
kretnej kopalni.

– Tak. W ramach spółki węglowej czy całej 
branży można stworzyć jakieś ramy, natomiast 
na poziomie kopalni powinny funkcjonować 
konkretne rozwiązania. Nie każda kopalnia 
musi pracować tylko pięć albo aż sześć dni. 
Nie w każdej musi być taka sama liczba zmian. 
Nie ma dwóch identycznych kopalń. Dlacze-
go w każdej ma być identyczna organizacja 
pracy? Czy tylko dlatego, żeby było jednako-
wo? Najważniejsza jest odpowiedź na pyta-
nie: Kto ma stworzyć warunki, żeby poprawić 
wydajność i efektywność? Czy mają to zrobić 
górnik albo związkowiec czy menedżerowie? 
Moim zdaniem muszą to zrobić menedżero-
wie. To oni powinni wiedzieć, jakie narzędzia 
i jaką organizację pracy wdrożyć, aby osiągnąć 
zakładane cele. Jeżeli kadra zarządzająca spełni 
swoje zadanie, wtedy górnicy będą potrafili tak 
przystosować się do warunków, aby mogli pra-
cować efektywnie i bezpiecznie. Niestety od-
noszę wrażenie, że zbyt często tak zwany opór 
społeczny jest wygodnym alibi, aby niczego nie 
zmieniać. Oczywiście ten opór jest, ale są także 
argumenty, które przemawiają za zmianami.

 XNie w spółkach państwowych. Zbyt 
często są wybory i spokój społeczny jest 
najważniejszy.

– Nie zgadzam się na stereotypowy po-
dział: prywatna firma to dobra firma, a firma 
państwowa to zła firma. Problemem jest brak 
kontynuacji. Właściciel musi kiedyś podjąć 
decyzję, jak branża ma się przeobrażać – 
i powinien realizować tę koncepcję. Zaczął 
pan rozmowę od moich doświadczeń w KW. 
Kiedy z niej odchodziłem, spółka przygoto-
wywała się do kilku przedsięwzięć. Potem 
każda zmiana prezesa wiązała się ze zmia-
ną koncepcji. Efekty są takie, że KW przez 
kilka lat istniała bez długofalowego planu 
strategicznego, a strategie krótkoterminowe 
zmieniały się średnio co niespełna dwa lata. 
Skończyło się to reorganizacją firmy. Czy tym 
razem powstanie strategia na lata? Nie wiem, 
ponieważ mamy na razie etap wojny polsko-
-polskiej na rynku wewnętrznym. Trudno 
ją uznać za jakąkolwiek strategię. Mało tego, 
wyraźnie widać, że brak koncepcji właściciela 
doprowadza do negatywnych zjawisk.

 X Dlaczego panu nie udało się wprowadzić 
tych zmian?

– Zabrakło czasu, aby to zrobić. Kompania 
Węglowa powstała z pięciu spółek, które miały 
różną organizację pracy, politykę sprzedaży, 
różny poziom organizacyjny. Najpierw trzeba 
było stworzyć podstawy firmy. Sporo rzeczy 
zdążyłem wprowadzić. Energetyka zaczęła 
płacić za energię zmagazynowaną w węglu, 
a nie tylko za tony. Zbyt został podporządko-
wany potrzebom odbiorców. Wtedy sama KW 
eksportowała 15 mln ton węgla. Udało się sto-
sunkowo szybko z głębokiej straty wypracować 
zysk. Mimo trudnych warunków kopalnie KW 
inwestowały i unowocześniały się. Kopalnia 
Marcel, teraz chluba KW, zaczęła się moder-
nizować wiele lat temu. Zbudowano upadową, 
przygotowano inny model funkcjonowania 
kopalni, skoncentrowano się na poprawie efek-
tywności i dzięki temu Marcel nawet w tych 
ciężkich czasach radzi sobie bardzo dobrze.

Wszyscy narzekają na spadek cen. Czy 
ktoś analizował, w jakim stopniu strata 

polskiego górnictwa jest efektem bardzo trud-
nego rynku, a w jakim braku umiejętności 
i chęci dostosowania się do niego? Wciąż 
słyszę: Ceny nas rujnują. A co zrobiliśmy, 
żeby nas nie zrujnowały? Może przyczyny 
tkwią wewnątrz organizacji, jakimi są spółki 
węglowe? Przed kilku laty przewidywałem, 
że polski węgiel będzie tracił zdolność kon-
kurencyjną na polskim rynku. Po kilku latach 
stracił ją w znacznym stopniu.

 X Ktoś, kto stanie na czele Nowej Kompa-
nii Węglowej, będzie miał dokładnie takie 
same problemy, jakie pan miał w połowie 
2003 roku. Firma bez pieniędzy, nadmiar 
węgla na rynku, sztywne układy pracy 
i trudne rozmowy ze związkami zawodo-
wymi. W takiej sytuacji niewiele można.

– Moim zdaniem można wiele, ale pod 
warunkiem że np. ze sprzedaży węgla poni-
żej kosztów wydobycia nie uczyni się reguły. 
Analitycy twierdzą, że Nowa KW potrzebuje 
na start ponad 3 mld złotych. Na razie mówi 
się o tym, że pieniądze dadzą partnerzy. Jacy 
partnerzy? Na co te pieniądze będą przezna-
czone? Nikt oficjalnie o tym nie mówi. Ro-
zumiem, że wiele informacji jest poufnych, 
bo tak chcą potencjalni inwestorzy. Jednak 
dlaczego nie analizujemy roli, jaką w gospo-
darce będzie pełnić Nowa KW? Tego nie ro-
zumiem. My wciąż nie stworzyliśmy modelu, 
który przekonałby Unię Europejską o znacze-
niu górnictwa dla Polski. Gospodarka potrze-
buje silnej, dobrze zorganizowanej i efektyw-
nej branży. Leczymy objawy, zamiast zwalczać 
chorobę, przez którą je mamy. Trzeba od-
powiedzieć sobie na podstawowe pytanie: 
Czy stworzenie Nowej Kompanii Węglowej 
ma być kolejnym zabiegiem organizacyjnym 
czy ma służyć zorganizowaniu efektywnej fir-
my? Bardzo często słyszę, że polska energetyka 
powinna korzystać z węgla wydobywanego 
w polskich kopalniach. Jednak nie będzie go 
kupować za każdą cenę. Niby każdy o tym wie, 
jednak nic z tej wiedzy nie wynika.

 X Fasing chce rozpocząć wydobycie węgla 
we własnej kopalni. Chcecie państwo zorga-
nizować ją na wzór kopalń państwowych?

– Fasing ma własny pomysł na kopalnię. 
Moim zdaniem to bardzo przemyślany plan, 
ponieważ energetyka będzie potrzebować do-
brego węgla. Nasza kopalnia ma go oferować. 
Ma być przyjazna dla otoczenia, pełnić funkcję 
integracyjną dla lokalnej społeczności i dzia-
łać zgodnie z rachunkiem ekonomicznym. 
Na pewno nie będziemy kopiować wzorców 
z dużych spółek węglowych, bo samodzielna 
kopalnia musi znaleźć swoje miejsce na rynku.

 X Z naszej rozmowy wynika, że nie ma ra-
cjonalnych powodów, które czyniłyby z gór-
nictwa branżę upadającą. Przyzwyczajenia, 
tradycja, brak decyzji, gra na przeczekanie 
– to przeszkody związane z mentalnością, 
a nie z obiektywnymi warunkami.

– Bardzo często mówi się, że górnictwo 
jest nieefektywne, ponieważ jest państwo-
we. Gdyby było prywatne, byłoby efektywne. 
Jeżeli to prawda, sprywatyzujmy górnictwo. 
Uważam, że źle zarządzana firma padnie bez 
względu na to, kto jest jej właścicielem. Sama 
prywatyzacja niczego nie załatwia. Musimy 
znaleźć inwestorów i zastanowić się, czy jeste-
śmy przygotowani do prywatyzacji. Zbyt czę-
sto uważamy, że prywatyzacja jest sposobem 

na sprzedaż problemów. Jednak prywatny wła-
ściciel będzie chciał wiedzieć, jakie obowiązki 
na niego spadną, kiedy kupi kilka kopalń. Mó-
wiąc o prywatyzacji, trzeba zastanowić się nad 
najważniejszym problemem. Przecież nikt nie 
kupi na przykład całej Kompanii Węglowej. 
Żaden prywatny inwestor nie będzie chciał 
zaczynać biznesu węglowego od wypłacania 
odpraw i gaszenia niepokojów społecznych. 
Dlatego zasadne jest, abyśmy odpowiedzieli 
sobie na pytanie: Chcemy sprzedać problemy 
czy przygotować górnictwo do prywatyzacji?

Rozmawiał: SŁAWOMIR STARZYŃSKI

Czy ktoś analizował, w jakim stopniu strata polskiego górnictwa jest efektem bardzo trudnego rynku, a w jakim braku 
umiejętności i chęci dostosowania się do niego? – pyta MaksyMilian klank, wiceprezes FASING SA, były prezes KW

Konferencjami nie naprawimy branży

Mamy efekt 
dekady stania 
w miejscu
Jak oceniać opłacalność górnictwa? Opła-
ca się to, co w czasie kryzysu nie przynosi 
strat? Może górnictwo jest nieopłacalne bez 
względu na koniunkturę? Czy to prawda, 
że nikt nie proponował zmian np. w Kompa-
nii Węglowej? W 2005 roku w 10. numerze 
Przeglądu Organizacji ukazała się rozmowa 
z ówczesnym prezesem KW Maksymilianem 
Klankiem. Mija dziesiąty rok od tej rozmowy. 
Po dekadzie KW jest w gorszym stanie niż 10 
lat temu. Redakcja Nowego Górnika stawia 
proste pytanie: Dlaczego?

Fragment wypowiedzi Maksymiliana 
Klanka dla pisma Przegląd Organizacji, nr 
10/2005: „Taki prosty, rynkowy mechanizm 
może działać w branżach, gdzie koszty wejścia 
są znacznie niższe, a efektywność sprowadza 
się do wyniku finansowego na koniec roku. 
W takim krótkim rachunku to całe wydoby-
cie oczywiście się nie opłaci. Gdyby na po-
wierzchni było dość miejsc pracy dla górników 
i otoczenia górnictwa (to jest kilka razy więcej 
ludzi, niż pracuje w kopalniach), to polskie 
kopalnie dawno już byłyby zamknięte; ludzie 
sami by stąd odeszli – gdyby mieli dokąd – 
mimo legendarnego przywiązania do zawodu.

Opracowaliśmy program ekonomiczny 
do 2010 roku, kiedy to Kompania ma zupeł-
nie samodzielnie dawać sobie radę na rynku. 
W ciągu najbliższych lat chcemy obniżyć kosz-
ty stałe o 10 proc. między innymi poprzez 
likwidację 14 szybów i redukcję zatrudnienia. 
Kompania to jedna firma, pomimo że tworzy 
ją 17 kopalń. Trudno więc tak naprawdę mówić 
o tym, że «jedna kopalnia subsydiuje drugą». 
Mówimy o różnych metodach – w większości 
przypadków są to różnice wynikające z uwa-
runkowań technicznych i geologicznych – 
eksploatacji jednego złoża, do którego dosta-
jemy się z wielu stron.

Dzisiejszy układ eksploatacyjny nie jest 
wynikiem naszego świadomego planowania, 
tylko rozmaitych zaszłości historycznych. 
Wiele kopalń ma ponad 100 lat. Wówczas 
eksploatacja wyglądała inaczej, kopało się 
często «na nosa», bez wcześniejszego rozpo-
znania i korzystając z bardzo ubogiej wiedzy 
o geologii. Dziś wyglądałoby to jeszcze ina-
czej, ale tego się już nie cofnie. Trzeba starać 
się zbliżać do rozwiązań optymalnych, ale 
nie ma sensu porównywać stanu zastanego 
z jakimś teoretycznym ideałem”.

l
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Na Śląsku od niedawna można wybrać się 
na spacer szlakiem wyjątkowej kolekcji najo-
ryginalniejszych i najszlachetniejszych gatun-
ków drzew rosnących w chorzowskim parku.

Kilometrowa ścieżka dendrologiczna bie-
gnie w Parku Śląskim – jednym z najwięk-
szych parków miejskich w Europie. Znajduje 
się w całości w granicach administracyjnych 
Chorzowa, jednak na tyle blisko centrum Ka-
towic, że chętnie wypoczywają w nim miesz-
kańcy całej aglomeracji. Ścieżka powstała 
dzięki dofinansowaniu przyznanemu przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Ścieżka zaczyna się nieopodal budynku 
dyrekcji parku, biegnie przez mokrą łąkę, 
ogród japoński, aż po okolice rosarium. 
Główną przyczyną jej wytyczenia było stwo-
rzenie turystyczno-edukacyjnego szlaku ma-
jącego pomóc gościom parku poznać z bliska 
wspaniałe okazy szlachetnych drzew, które 
wcześniej mogły zostać pominięte albo były 
za mało doceniane przez odwiedzających. 
Ścieżka ma również zwrócić uwagę na wystę-
pującą w parku bioróżnorodność i bogactwo 
flory. W pobliżu drzew umieszczono tablice 
informacyjne zawierające szczegółowe opisy 
gatunków, fotografie, nazwy łacińskie oraz 
mapy z obszarem występowania. Do uda-
nia się w spacer po ścieżce dendrologicznej 
ma zachęcić również specjalnie wydany folder, 
w którym znalazły się zarówno informacje 
o parku, jak i o konkretnych gatunkach drzew, 
które są w Polsce pod ochroną.

Gatunki na trasie ścieżki

Do najciekawszych drzew na trasie 
ścieżki należy metasekwoja chińska, która 
jest żywą skamieniałością. Gatunek ten był 
kiedyś rośliną szeroko rozprzestrzenioną 
na półkuli północnej, jednak pod koniec 
oligocenu, na skutek zmian klimatycznych 
i ich następstw, zasięg metasekwoi zaczął się 
stopniowo zmniejszać. Na uwagę zasługuje 
też ambrowiec amerykański, jedno z piękniej-
szych parkowych drzew ozdobnych – dzięki 
dekoracyjnym liściom. Wśród innych drzew 
na ścieżce dendrologicznej można zobaczyć 
magnolię parasolowatą, cis, limbę, kosówkę, 
grójecznik, tulipanowiec i miłorząb dwukla-
powy. Niektóre spośród nich liczą sobie 50 lat, 

a ich układ wzdłuż ścieżki podkreśla zróżni-
cowanie całej kolekcji.

Ścieżka dendrologiczna w Parku Śląskim 
już teraz cieszy się dużym zainteresowaniem, 
zarówno pojedynczych gości, jak i grup zor-
ganizowanych, głównie szkolnych wycieczek. 
Na dokładne zapoznanie się ze wszystkimi 
drzewami eksponowanymi wzdłuż ścieżki 
trzeba poświęcić co najmniej godzinę, ale 
najlepiej zarezerwować sobie całe popołu-
dnie i odwiedzić pobliskie rosarium, które 
jest największą w Polsce kolekcją róż. Na za-
interesowanie zasługuje także ogród bylinowy, 
który warto odwiedzić latem, by posłuchać 
śpiewu ptaków i zwrócić uwagę na kwitnące 
wtedy rośliny.

Park organizuje zajęcia dla uczniów pod-
stawówek, gimnazjów i liceów. Pracownicy 
zajmujący się parkową roślinnością opowia-
dają o zjawiskach klimatycznych, łańcu-
chach pokarmowych i obiegu pierwiastków 
w przyrodzie.

Wytyczona niedawno ścieżka prawdo-
podobnie nie będzie jedyną, ponieważ Park 
Śląski ma wiele ciekawych roślin, które warto 
tak wyróżnić.

Więcej ekoloGicznych 
atrakcji na śląsku

Z ciekawostek ekologicznych na Śląsku 
o podobnym charakterze warto także odwie-
dzić Centrum Edukacji Przyrodniczej i Eko-
logicznej Śląskiego Ogrodu Botanicznego 
w Mikołowie, mieszczące się na zrewitalizo-
wanym obszarze powojskowym, malowni-
czym terenie Sośniej Góry. Projektem objęto 
teren o powierzchni ok. 21 hektarów, a główne 
założenie kompozycyjne zagospodarowania 
terenu stanowią kolekcje botaniczne oraz 
ścieżki edukacyjne.

Innym miejscem wartym zobaczenia jest 
także leśna dydaktyczna ścieżka rowerowa 
w Rudach Raciborskich. Trasa ma długość 
16 kilometrów i umieszczono przy niej 25 ta-
blic o tematyce przyrodniczo-leśnej i histo-
rycznej. Niedaleko znajduje się także ścieżka 
Szymocice, na której stoi 30 tablic podzielo-
nych na bloki tematyczne – świat owadów dla 
najmłodszych, część dendrologiczna, funkcje 
lasu i tropy zwierząt, które można spotkać 
w okolicy.

HK

Edukacyjny spacer

Wyjątkowa ścieżka 
dendrologiczna w Parku Śląskim

Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
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Na odcinku około jednego kilometra znajduje się 40 tablic opisujących określone gatunki drzew

Ścieżka pomaga gościom parku poznać z bliska wspaniałe okazy szlachetnych drzew, które wcześniej 
mogły zostać niezauważone

Tablice informacyjne zawierają szczegółowe opisy gatunków, fotografie, nazwy łacińskie oraz mapy 
z obszarem występowania
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W zakończonym 31 marca roku fiskalnym 
Suzuki po raz pierwszy przekroczyło 3 mi-
liony sztuk. Wyprodukowano łącznie 3 042 
684 samochodów, co w porównaniu z po-
przednim rokiem finansowym stanowi wzrost 
o 6,5 proc. Duża rola przypadła tu japońskie-
mu rynkowi i znakomicie spisującemu się 
modelowi Hustler, a także nowej generacji 
Alto. Oba samochody należą do segmentu 
mini, który w japońskiej sprzedaży Suzuki jest 
dziesięciokrotnie większy niż innych modeli.

Hustler to małe, pudełkowate autko, któ-
re niedawno podczas Konferencji Japońskich 
Naukowców i Dziennikarzy Motoryzacyjnych 
w Japonii zostało uznane za Samochód Roku 
2015. – Hustler jest pionierem nowego gatunku 
– lekkich mini SUV-ów. Zadbano nie tylko o do-
skonałe właściwości jezdne, ale także o ciekawą 
paletę kolorów nadwozia. Hustler zapewnia 
także komfortowe warunki przemieszczania się 
w środowisku miejskim. Docenią go zarówno 
rodziny, single, jak i pary – powiedziano pod-
czas konferencji. Od wprowadzenia do sprzeda-
ży w styczniu 2014 roku Hustler cieszy się dużą 
popularnością pośród różnych grup klientów, 
a zwłaszcza młodych osób.

Produkcja poza Japonią wzrosła niemal 
o 7 proc. i był to trzeci z rzędu rok jej wzrostu. 
Wyniki podniosły zwłaszcza osiągnięcia ro-
snących rynków Azji – Indii, Chin i Pakistanu.

W sumie globalna sprzedaż aut Suzuki 
wzrosła po raz trzeci z rzędu, tym razem 
o 5,8 proc., sięgając 2 867 191 aut.

IbIza 2015 – 
wIęcej komfortu 
I bezpIeczeństwa

Jesienią wejdzie na rynek zmodernizowany 
Seat Ibiza. Z zewnątrz będą go wyróżniać nowe 
reflektory ze światłami do jazdy dziennej LED 
oraz nowe alufelgi. We wnętrzu znajdą się: mięk-
kie materiały wykończeniowe, nowe wskaźniki 
i nowe wloty powietrza, zmieniona kierownica 
i nowe radio – najnowszy system informacyjno-
-rozrywkowy z nawigacją satelitarną, radiem cy-
frowym DAB, interface’em iPod/USB/Bluetooth/
smartfon oraz funkcją Mirror Link. Dostępny 
jest też nowy system audio SEAT Sound System 
z sześcioma głośnikami, subwooferem i wzmac-
niaczem. W Ibizie 2015 debiutują ponadto nowe 
systemy bezpieczeństwa, takie jak Tiredness 
Recognition czy Multi-Collision Brake.

W gamie jednostek napędowych też tro-
chę zmian – będzie w niej trzycylindrowy 
silnik benzynowy o pojemności 1 litra, do-
stępny w wersjach o mocy 75, 95 i 110 KM. 
Większy silnik benzynowy 1,4 TSI będzie miał 
moc 150 KM i 250 Nm momentu obrotowe-
go. Turbodiesle natomiast mają być dostępne 
w wersjach o mocy 75, 90 i 105 KM.

LImItowany mcLaren 
wyprzedany

Genewski debiutant, McLaren 675LT, wła-
śnie zszedł z oferty sprzedaży. Specjalna wersja, 
przygotowana w 500 egzemplarzach, znalazła 
już komplet nabywców – w dużej mierze wśród 

tych, którzy przynajmniej jednego McLarena 
już mają. Nie przeszkodziła w tym nawet cena 
259 500 funtów, czyli ok. 357 000 euro.

Samochód przeszedł kilka zmian kon-
strukcyjnych nadwozia poprawiających aero-
dynamikę, w nawiązaniu do modelu F1 GTR 
Long Tail z 1997 roku, a kilka podzespołów 
zamienił na lżejsze, co pozwoliło mu stracić 
na wadze 100 kilogramów. McLaren 675LT 
jest napędzany silnikiem 3,8 litra V8, dyspo-
nującym mocą 675 KM i maksymalnym mo-
mentem obrotowym 700 Nm. W zestawieniu 
z bazowym 650S to o 25 KM więcej mocy i 22 
Nm wyższy moment. Zmiany spowodowały, 
że auto rozpędza się od 0 do 100 km/h w cza-
sie poniżej 3 sekund i może mknąć z maksy-
malną prędkością 330 km/h.

Gdyby ktoś uznał, że takie osiągi wyma-
gają bardziej sportowego wyposażenia auta, 
to za 5090 funtów może nabyć pakiet McLa-
ren Club Sport, obejmujący gaśnicę, tytanową 
klatkę bezpieczeństwa oraz czteropunktowe 
pasy bezpieczeństwa.

nowa corsa pod gazem

Do gamy Opla dołączyła Corsa z nowym 
silnikiem zużywającym gaz LPG. Nowy, fa-
brycznie przystosowany do zasilania gazem 
silnik ecoFLEX 1,4 ma moc 90 KM. Zużycie 
gazu wynosi zaledwie 7 litrów na 100 km, 
a emisja CO2 jedynie 114 g/km i jest około 
13 proc. niższa niż w przypadku zasilania 
benzyną. Emisja tlenków azotu jest niższa 
nawet o 80 proc.

Zbiornik gazu zamontowano w miejscu 
koła zapasowego, co umożliwia efektywne 
wykorzystanie przestrzeni oraz zabezpiecza 
go przed skutkami ewentualnego zderzenia. 
Opel Corsa LPG oferuje więc taką samą funk-
cjonalność jak wersje napędzane tradycyjnymi 
silnikami – bez problemu zmieści się pięć 
osób, a pojemność bagażnika można zwięk-
szyć do 1120 litrów.

Fabryczne dostosowanie auta do dwóch 
rodzajów paliwa ułatwia eksploatację samo-
chodu. Kierowca może wybrać paliwo (ben-
zynę lub LPG) za pomocą przełącznika. Nowo 
opracowany moduł sterujący umożliwia jeszcze 
bardziej efektywną synchronizację przełączania 
między dwoma trybami zasilania. To oznacza, 
że kierowca może pokonać 1200 kilometrów 
bez konieczności tankowania. Wyświetlacz 
komputera pokładowego wyświetla dane do-
tyczące zasięgu i zużycia – osobno dla LPG 
i benzyny oraz dla obu rodzajów paliwa łącznie.

Model trzydrzwiowy można dziś kupić już 
w cenie od 52 950 złotych, natomiast wersja 
pięciodrzwiowa kosztuje od 54 250 złotych.

Dzięki silnikowi 1,3 CDTI, zużywającemu 
jedynie 3,2 litra oleju napędowego, oraz całko-
wicie nowej jednostce 1,4 LPG ecoFLEX, na-
bywcy Corsy mają do wyboru dwa ekologiczne 
silniki. Oba są dowodem naszego zaangażowa-
nia w rozwój efektywności energetycznej i ob-
niżenie emisji CO2 we wszystkich modelach – 
podkreślił Peter Christian Küspert, wiceprezes 
ds. sprzedaży i obsługi posprzedażnej w Opel 
Group. PIOTR MYSZOR

Informacje motoryzacyjne

Suzuki przebiło trzy miliony

Hustler jest pionierem nowego gatunku – lekkich mini SUV-ów Jesienią wejdzie na rynek zmodernizowany Seat Ibiza

Do gamy Opla dołączyła Corsa z nowym silnikiem zużywającym gaz LPGSpecjalna wersja McLarena, przygotowana w 500 egzemplarzach, znalazła już komplet nabywców
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Podróże marzeń

Tramwajem przez Lizbonę
Kiedyś nieustraszeni portugalscy żeglarze 
wyruszali stąd na podbój nowych lądów. Dziś 
turyści z całego świata przybywają do Lizbo-
ny. To położone na krańcu Europy miasto za-
chwyca niezwykłymi zabytkami, pomiędzy 
którymi kursują charakterystyczne żółte 
tramwaje.

Lizbona, podobnie jak Rzym, położona 
jest na siedmiu wzgórzach. Zwiedzanie war-
to rozpocząć od dawnej arabskiej dzielnicy 
Alfama, określanej przez mieszkańców jako 
dusza miasta. Jej nazwa pochodzi od słowa 
al hammam, oznaczającego łaźnię lub gorące 
źródła. To jedyna dzielnica, która przetrwała 
tragiczne trzęsienie ziemi z 1755 roku. W jego 
wyniku spustoszeniu uległo całe wybrzeże 
Portugalii.

Tę część miasta najlepiej poznawać pie-
szo. Ozdobione błękitnymi płytkami azulejos 
domy są wąskie i krzywe, a strome schody 
prowadzą do malowniczych ślepych zauł-
ków. W ukwieconych pelargoniami oknach 
przesiadują kobiety umilające sobie czas plot-
kowaniem. Z braku miejsca pranie suszy się 

na ulicy. Błądząc krętymi ulicami, docieramy 
do górującego nad miastem zamku św. Je-
rzego. Z jego rozgrzanych słońcem murów 
rozciąga się najlepszy widok na Alfamę.

Ryba zwana Robalem

Schodząc ze wzgórza zamkowego w kie-
runku placu Rossio, trafiamy do położonej 
z dala od turystycznego szlaku restauracji Flo-
resta de Santana. Stoły przykryte papierową 
serwetą i menu dostępne jedynie w języku 
portugalskim upewniają nas, że w tym miej-
scu jadają głównie miejscowi. Zamawiamy 
rybę o swojskiej nazwie robalo, przyrządzaną 
na grillu z dodatkiem oliwy z oliwek. Jej smak 
wspaniale podkreśla zielone wino. Dlaczego 
zielone? Ponieważ wytwarzane jest z mło-
dych winogron i pite zaraz po zabutelkowaniu. 
W jego przypadku sprawdza się zasada: im 
młodsze, tym lepsze!

Pokrzepieni posiłkiem ruszamy do Belém, 
pamiątki dawnej świetności Portugalii. To wła-
śnie z tego miejsca w 1497 roku kapitan Vasco 
da Gama wyruszył na podbój Indii. Nagrobek 
żeglarza znajduje się w tutejszym klasztorze 

hieronimitów, ufundowanym przez króla Ma-
nuela I w podziękowaniu za sukces wyprawy. 
Wpisana na Listę światowego dziedzictwa 
UNESCO budowla ozdobiona jest motywami 
morskimi i żeglarskimi.

Stąd niedaleko już do wieży Belém, jed-
nego z pocztówkowych symboli Lizbony. Nie-
gdyś jej zadaniem była obrona miasta przed 
atakami ze strony morza, później służyła jako 
punkt orientacyjny dla marynarzy powra-
cających z dalekich podróży. Będąc w oko-
licy, koniecznie zajrzyjmy do najsłynniejszej 
lizbońskiej cukierni – Pastéis de Belém. Jej 
specjalnością są babeczki z nadzieniem bu-
dyniowym o tej samej nazwie. Przygotowy-
wane są według oryginalnej, XIX-wiecznej 
receptury, którą znają tylko trzy osoby. Uwaga 
– uzależniają!

Informacje praktyczne:

Kiedy jechać: Do Lizbony najlepiej wy-
brać się w miesiącach letnich, kiedy w mie-
ście odbywa się wiele festiwali i wydarzeń 
kulturalnych.

Język: Językiem urzędowym jest portu-
galski, ale można porozumieć się również 
po angielsku.

Waluta: Euro; 1 euro = 4,05 złotych.
Wiza: Nie jest wymagana, do przekro-

czenia granicy wystarczy paszport lub dowód 
osobisty.

Trzy rzeczy, które musisz zrobić:

Wybierz się na Cabo da Roca – najdalej 
wysunięty na zachód przylądek Europy. Przez 
długi czas wierzono, że tutaj znajduje się ko-
niec świata.

Odwiedź pałac Quinta de Regaleira w Sin-
trze, otoczony bajecznym ogrodem pełnym 
ukrytych przejść, grot i podziemnych tuneli. 
Można tu znaleźć owianą tajemnicą Studnię 
Wtajemniczenia, której składająca się z dzie-
więciu kręgów konstrukcja nawiązuje do dan-
tejskiego zejścia do piekieł.

Poznaj historię porto podczas wizyty 
w winnicy Sandeman. Koszt wycieczki połą-
czonej z degustacją trunku to 6 euro.

 MAGDALENA CHROMIK

Widok na charakterystyczne dachy dzielnicy Alfama, kryte czerwoną dachówką

Krużganki klasztoru hieronimitów należą do najpiękniejszych w Portugalii Najlepszym sposobem na zwiedzanie miasta jest przejażdżka żółtym tramwajem 
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Piwo przez wieki

Piwo wysokich lotów

Kalejdoskop wydarzeń

To i owo
Polska jest Przedostatnia w rankingu 
krajów ue Przyjaznych seniorom, wy-
nika z analizy indeksu aktywnego sta-
rzenia się (aai). Za nami jest Grecja, a tuż 
przed nami Słowacja. Dwa lata temu byliśmy 
na ostatnim miejscu. Najlepszymi krajami pod 
tym względem są Szwecja, Dania i Holandia. 
Indeks aktywnego starzenia się opracowywany 
jest w Unii Europejskiej i składa się z wyników 
z czterech dziedzin – poziomu zatrudnienia, 
uczestnictwa osób starszych w życiu społe-
czeństwa, samodzielnego życia w zdrowiu 
i bezpieczeństwie oraz możliwości i warunków 
sprzyjających aktywnemu starzeniu się. We-
dług wskaźnika poziomu zatrudnienia w gru-
pie wiekowej od 55. do 74. roku życia Polska 
jest w najnowszym rankingu na 20. miejscu. 
Wyprzedzamy m.in. Luksemburg, Chorwację, 
Belgię, Grecję i Słowenię. Przed dwoma laty 
byliśmy ostatni wśród państw UE. Ze względu 
na uczestnictwo seniorów w życiu społeczeń-
stwa Polska oceniana jest najgorzej wśród kra-
jów UE. Bezpośrednio przed nami są Bułgaria 
i Rumunia, a na czele listy krajów – Irlandia, 
Włochy i Luksemburg. Na 24. miejscu z 28 
państw jesteśmy w dziedzinie samodzielnego 
życia w zdrowiu i bezpieczeństwie. Wyprzedza-
my Grecję, Bułgarię, Rumunię i Łotwę.

niskie ceny leków w Polsce Powodują, 
że ich eksPort jest Problemem, co skut-
kuje tym, że niektórych z nich brakuje 
dla Pacjentów. Nasze firmy wykorzystują 
wygasanie patentów i wytwarzają leki gene-
ryczne, czyli zamienniki leków innowacyjnych 
– ich udział w sprzedaży sięga ponad 60 proc. 
To jeden z najwyższych wskaźników w Unii 
Europejskiej. Obecnie w pracach sejmowych 
znajduje się projekt nowelizacji ustawy o prawie 
farmaceutycznym, który pozwoli, aby główny 
inspektor farmaceutyczny mógł się sprzeciwić 
wywozowi leków z Polski. Sprzeciw obejmie 
także państwa członkowskie Unii Europejskiej.

100 mld dolarów kosztowały na świecie 
leki onkologiczne w 2014 roku – wynika 
z raPortu ims health. To ponad 10 proc. 
więcej niż rok wcześniej. Suma obejmuje leki 
przeciwnowotworowe oraz preparaty wspie-
rające terapie onkologiczne. Według prognoz 
w 2018 roku globalny rynek leków onkologicz-
nych będzie miał wartość 117–147 mld dolarów 
rocznie. Dla porównania – cały amerykański 
program lotów kosmicznych Apollo, którego 
celem było lądowanie ludzi na Księżycu, reali-
zowany od 1966 do 1972 roku, kosztował nieco 
ponad 25 mld dolarów. Najwięcej na onkologię 
wydają Stany Zjednoczone, znacznie mniej: 
Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Hiszpania 
i Włochy. Dane IMS Health wskazują, że astro-
nomiczne sumy wydawane na leki onkologicz-
ne przynoszą pozytywne rezultaty. 

Krzyżówka panoramiczna nr 10

Rozwiązanie poprzedniej krzyżówki brzmi: „ustawa górnicza”.  
Nagrodę wylosowała: teresa surowiec z chorzowa.

Warmia i Mazury to jeden z najpiękniejszych 
regionów Polski. Cieszy się ogromną popu-
larnością zwłaszcza w okresie majówkowym 
i wakacyjnym. Można spędzać tu czas na łonie 
natury, podziwiając ją w największej okazało-
ści. Piwosze także znajdą coś dla siebie, gdyż 
właśnie tutaj funkcjonuje jeden z browarów 
regionalnych.

charakterystyka

Browar Kormoran powstał w 1993 roku. 
Jego siedziba mieści się w Olsztynie. Pomysł 
na założenie browaru restauracyjnego zrodził 
się z tego samego powodu co większość takich 
zakładów. Browarnicy chcieli stworzyć coś, 
co będzie alternatywą dla trunków propo-
nowanych przez międzynarodowe koncerny, 
które charakteryzują się przede wszystkim 
tym, że są pasteryzowane i przeznaczone dla 
masowej publiczności. W rezultacie piwa pro-
dukowane w Kormoranie są w większości nie-
pasteryzowane, niefiltrowane, a ich dostęp-
ność jest ograniczona do regionu, w którym 
znajduje się browar.

Produkty olsztyńskiego przedsiębiorstwa 
powstają z naturalnych, starannie dobranych 
składników: krystalicznie czystej wody, zesło-
dowanych ziaren zbóż, słodów jęczmiennych 
lub pszenicznych oraz oczywiście chmielu. 
Warzenie odbywa się zgodnie z tradycyjnymi 
technikami. Piwa są tu produkowane na nie-
wielką skalę, dzięki czemu każda warka przy-
gotowywana jest z wielką starannością i do-
kładnością. Nie są to jednak trunki kierowane 
do zwykłych zjadaczy chleba. Piwosze pijący 

Kormorana muszą cechować się otwartością 
na nowe doznania, chęcią ciągłego ekspery-
mentowania, odwagą oraz miłością do złotego 
trunku.

Podróże kormorana

Browarnicy przygotowali dla swoich fa-
nów specjalną serię piw, którą nazwali Podró-
żami Kormorana. Trunki przygotowywane 
w jej ramach są niepowtarzalne, każdy z nich 
reprezentuje odmienny styl oraz kraj pocho-
dzenia. Na stronie internetowej browaru 
można znaleźć wstęp do proponowanych piw, 
stylizowany na dziennik z podróży. W ofercie 
znajdziemy między innymi Witbiera, o mętnej, 
bladożółtej barwie i intensywnym zapachu, 
w którym wyczuwalne są nuty słodu, poma-
rańczy i kolendry, które znalazły się w składzie 

tego trunku. Inną propozycją jest Weizenbock 
– ciemne piwo, podobne do koźlaka. Ma po-
nad 6 proc. alkoholu, jednak dzięki zastoso-
waniu takich składników jak słody pszeniczne 
i orkisz nie jest przytłaczający. Ponadto można 
sięgnąć po Coffee Stouta lub Rauchbocka.

Plon
Kolejną serią piw przygotowaną przez 

browarników jest PLON. Pomysł powstał 
w 2011 roku i był wynikiem założenia przez 
browar własnej plantacji chmielu oraz ukło-
nem w stronę polskich odmian tego surowca. 
W wyniku powstały cztery trunki: zielony, 
czerwony, brązowy i niebieski. Pierwsze trzy 
należą do gatunku IPA i zostały w nich wy-
korzystane świeże lub suszone szyszki takich 
chmieli jak Sybilla i Marynka. Ostatni z wy-
mienionych trunków to lager. Wszystkie mają 
dość krótki okres przydatności do spożycia 
– trzy miesiące.

inne trunki

Oprócz wymienionych dwóch serii bro-
warnicy przygotowali także inne, wyjątkowe 
piwa. Zalicza się do nich Rosanke, które jest 
historycznym piwem pruskim i ma pełny, 
zbożowy smak. Inną propozycją jest Orki-
szowe oraz jego dwie odmiany – Orkiszowe 
z Miodem i Orkiszowe z Czosnkiem, które 
przeznaczone są dla odważnych piwoszów. 
Można spróbować również piw smakowych, 
w składzie których znajdują się wyłącznie 
naturalne soki z owoców: wiśni, śliwki lub 
jabłka.

ŹRÓDŁO: WWW.BROWARKORMORAN.PL
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